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 مستخلص الرسالة
 . العربية لغة اثنية""كفاية التقاطع الثقايف ملتعلمات اللغة : الدراسةعنوان 
 . حممد بن عبدالعزيز النصار. د: املشرف . رمي بنت علي الضبيب: ةالباحث

 . تعليم اللغة العربية معهد-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة : ةاجلامع  . دكتوراه: الدرجة العلمية
 هـ1442 -ه1441العام اجلامعي. علم اللغة التطبيقي: صالقسم والتخص

ولتحقيق هذا اهلد  ، الدراســـــــــــة للتعر  علق كفاية التقاطع الثقايف لدل معلمات اللغة العربية لغة اثنية تدفه
مســتمدمة اداتني ، وهو منها جيمع بني املنهجني الكمي والكيفي، فقد اســتمدمت الباةثة املنها املزجي، من الدراســة
متعلمة يدرســــن دعاهد تعليم اللغة العربية لغة اثنية  (68)ق وزعت االســــتبانة علةيث . واملقابلة، االســــتبانة: حبثيتني مها

تعليم اللغة العربية لغري  ومعهد، جامعة امللك ســــــعودمعهد اللغوايت يف ، ويف جامعة اإلمام حممد بن ســــــعود اإلســــــالمية
خالل ، بينت عبدالرمحنات يف جامعة األمرية نورة ومعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطق، ام القرل الناطقني هبا جبامعة

إىل للوصـــــــــول ، من متعلمات اللغة العربية لغة اثنية( 10) عماملقابلة ت يجر او . ه1441الفصـــــــــ  الدراســـــــــي الثا  لعام 
ممــا ال يتم الوصـــــــــــــــول إليــ  عن طريق ، معلومــات اعمق عن كفــايــة التقــاطع الثقــايف لــدل معلمــات اللغــة العربيــة لغــة اثنيــة

 : دراسة عن مايليوقد اسفرت نتائا ال. ةاالستبان

 : عن اسفرت نتائا الدراسة فيما خيص متعلمات اللغة العربية لغة اثنية -1

يوافقن علق مجيع الكفـــاايت الواردة يف ان متعلمـــات اللغـــة العربيـــة لغـــة اثنيـــة يف معـــاهـــد تعليم اللغـــة العربيـــة  -ا
 . هلا )غري موافق بشدة( اتم   دون ان يكون هناك رفض  ، االستبانة بدرجات خمتلفة

 . لديهن االختالفات العرقية او املذهبية كما تق   ، نفتاحابال يتمتعنان متعلمات اللغة العربية  -ب

، هناك عالقة بني كفاية التقاطع الثقايف وبني جناح التواصـــــــــــــ  والتفاع  بني املتعلمات وابناج العربية من جانب -ج

 . خرآوبني الثقافات املمتلفة من جانب 

ا التقاطع الثقايف إال اهنن جيهلن متام  ، وانت التقاطع الثقايف وإن تفاوتت درجات اكتساهباالطالبات لديهن مك -د
ان البيئة الصفية  _ إىلنظر الباةثة ةمن وجه_وذلك يعود . وإن ةاولت بعضهن تفسريها، امصطلح  بوصف  

 . وما يدار داخلها ال تتطرق هلذا املصطلح

وكان ســـــــــــــــالةهن للوصـــــــــــــــول هلذه . علومات الثقافية الكافيةعدم ةصـــــــــــــــول املتعلمات علق قدر كا  من امل -ه
 . املعلومات عن طريق احلوار والنقاشات خارج البيئة الصفية

 الباةثة من نتائا، فإهنا توصي مي يلي: وماتوصلت  -2

مناها اخرل كدراســــــــــة ةالة او اســــــــــتمدام املقابالت  حبوث يف كفاية التقاطع الثقايف تعتمد علقإعداد  -ا
 املفتوةة.

تكون  تواســــجاتيجياتتضــــمن  من وســــائ   مدونة تضــــم حمالث حماور: املعلم، املتعلم ، املناها وماإنشــــاج  -ب
 ملتعلم العربية لإلجابة عن استفسارات .ملالذ حتت خنبة من األساتذة املمتصني؛ لتكون ا
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The study aimed to identify the intercultural communicative competence of female 

Arabic learners as a second language. The researcher used a blended (mixed methods) 

approach to achieve the objective of the study, which is a methodology that combines 

both the quantitative and qualitative approaches. The study used two tools for data 

collection which are the questionnaire and the interview. The questionnaire is 

distributed to (68) learners in the Arabic language Institute as second language learners 

in Imam Mohammed Bin Saud Islamic University, the Linguistics Institute in King 

Saud University, Arabic language Institute for foreigners in Umm Al-Qura University 

and the Arabic language Institute for foreigners in Princess Noura Bint Abdulrahman 

University in the second semester 2019. The researcher interviewed ten (10) female 

Arabic learners as a second language to access deeper information that can't be accessed 

via the questionnaire.  

i. The study revealed the following main results concerning female Arabic 

learners as a second language: 

1- The female Arabic learners as a second language in the Arabic language 

Institute agree to the all competencies mentioned in the questionnaire within 

different degrees without complete disagreement (strongly disagree).  

2- The female Arabic learners are open-minded with lower ethnic and 

ideological differences.  

3- There is a relationship between the intercultural communicative competence 

and the successful communication and interaction between the learners and 

Arabic native speakers as well as the different cultures on the other hand.  

4- The students have the components of the intercultural communicative 

competence with varying acquiring degrees but they completely ignore the 

intercultural communicative as a term whatever they have tried to interpret. 

This refers, upon the researcher's opinion, that the class environment and 

the administered items don't promote that term.  

5- The learners don't access enough cultural information regarding that they 

access this information via dialogue and discussions outside the class 

environment.    

ii. Based on the revealed results, the researcher recommends the following:  

a. Conduct research intercultural communicative competence by applying 

other methodologies and approaches such as case studies or using open 

interviews.  

b. Create a code of three aspects: the teacher, learners, and the curriculums 

including the missions and strategies under the supervision of 

specialized elite professors to be the recourse of the Arabic learners to 

supply responses to any inquires.    
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